
 
 

 

Szám: Nb/35-7/2019. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

N é m e t b á n y a  
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 28. napján 16 
óra 30 perckor megtartott közmeghallgatásáról készült jegyzőkönyv



 

 

Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 
     Képviselő-testülete 8581 Németbánya 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V  
 
Készült: Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 

november 28. napján 16 óra 30 perckor megtartott közmeghallgatásáról. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme. 
 
Az ülés típusa: Közmeghallgatás. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Draskovics Balázs elnök és Kungl Ignác képviselő. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 
      -     Kelemen László jegyző 
 
A lakosság részéről megjelent: 4 fő. 
 
Draskovics Balázs elnök köszönti a megjelenteket, a közmeghallgatást megnyitja. A jelenléti 
ív alapján megállapítja, hogy a közmeghallgatáson két képviselő-testületi tag van jelen. 
Narancsik Imre elnök-helyettes előzetesen jelezte, hogy a mai napon külföldön tartózkodik, 
nem tud jelen lenni a közmeghallgatáson. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére Kungl 
Ignác képviselőt jelöljék ki. 
 
Kungl Ignác elnök-helyettes a jegyzőkönyv hitelesítését vállalja. 
 
Draskovics Balázs elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Magyarország helyi   
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a szerint: 

     „A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, 
amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügye-
ket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a köz-
meghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.” 

 

Draskovics Balázs elnök gondolatébresztőként tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a tavalyi és 
idei évben is január 6-án megemlékeztek a kitelepítés évfordulójáról. A szentmisét követően 
Narancsik Imre tanár úr tartotta meg az emlékező beszédét, majd koszorúzás és mécses gyúj-
tás következett. 
 
A Faluházba karnisokat és függönyöket, tányérokat, poharakat, bögréket, kancsókat vásárol-
tak 2019. évben. 
 
Tavaly 2 db rendezvény sátort vásároltak. 
 
Az idei évben 2 db zászló és zászlórúd beszerzéséről gondoskodtak, támogatták a Márton nap 
megrendezést a zenészek költségeinek kifizetésével, a Németbányáról készült falinaptár elké-
szítését. 
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A Nemzetiségi Napon idén rossz idő volt, de ennek ellenére a rendezvény jól sikerült. 
 
Halottak és Mindenszentek napján a Fő téri emlékműnél és a temetőben koszorúztak, mécse-
seket gyújtottak. 
 
A Nemzetiségi Napon szereplőkkel, valamint a támogatott szervezetekkel együttműködési 
megállapodásokat kötöttek. 
 
Anyagilag támogatták a Hutta Germanica Egyesület működését is. 
 
Idén tervezik a települési önkormányzattal és a Kostajger Mihály Egyesülettel az együttmű-
ködést az adventi rendezvények megrendezésében. 
 
Az adventi koszorút Kungl Ignácné biztosította, díszítette fel, a gyertyákat Ruppert Lászlóné 
adta, a szalagot Mayer Krisztina asszony biztosította. Ezúton is kifejezi nekik a köszönetét. 
 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kelemen László jegyző kérdezi, hogy kik fognak szerepelni az adventi rendezvényeken? 
 
Válasz: 
 
Draskovics Balázs elnök válaszában elmondja, hogy gyermekek és felnőttek egyaránt fognak 
szerepelni. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter németbányai lakos kérdezi, hogy a Németbánya Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatnak a jövőre nézve mik a tervei, s hogyan áll a költségvetése? 
 
Válasz: 
 
Draskovics Balázs elnök válaszában elmondja, hogy jelenleg a házipénztárban 100 e.Ft-ja 
van az önkormányzatnak, s a követő testületi ülésen lesznek még kiadásai az adventtel és a 
kitelepítési megemlékezéssel kapcsolatban. A Betlehem bábuit a települési Önkormányzat 
megvásárolta, ehhez nem kell támogatást nyújtaniuk. Van még 1,6 millió Ft kintlévőségük, 
melyet a települési önkormányzat a fűnyíró traktor elszámolását követően visszautal a nemze-
tiségi önkormányzatnak. 
A terveiket egyeztetni kívánják a polgármester asszonnyal, minden programjukat közösen, 
együttműködve kívánnak megvalósítani. A terveik között szerepel egy kisebb és egy nagyobb 
rendezvénysátor vásárlása. A kisebbet a hangosítás erősítőjének és keverőjének elhelyezésére 
szánják, mert már többször jártak úgy rendezvényeiken, hogy az eső elől menekíteni kellett a 
műszaki eszközöket. 
Német-magyar nyelvű turisztikai táblát szeretnének felállítani a Fő térre. Terveznek német 
nemzetiségi területre egy napos kirándulást, mint amilyen a tarjáni volt. 
Programjaikat a települési önkormányzattal közösen kívánják szervezni, erre jó példa pl. a 
Márton napi rendezvény, a szilveszteri kolbásztöltés. 
Fontosnak tartja, hogy kötetlen beszélgetéseket is szervezzenek a falu lakóinak, s a falutábla 
visszaállítását is kezdeményezni fogja. 
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Egyúttal megragadja az alkalmat, s megköszöni a német nemzetiségi választóknak a szavaza-
tait. A német nemzetiségi választópolgárok megjelenése a helyi német nemzetiségi képviselő 
választáson 100 %-os volt, ami szinte egyedülálló. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy véleménye szerint sok 
német anyanyelvű németbányai lakos nincs bevonva a közösségi életbe, ezen kellene javítani. 
Ilyen pl. Mayer Krisztina, a belga házaspár, Eric Hörn. 
 
Válasz: 
 
Draskovics Balázs elnök megköszöni az észrevételt, ígéretet tesz arra, hogy ezen javítani 
fognak. 
 
Hozzászólás: 
 
Boros Antalné németbányai lakos kérdezi, hogy az adventi gyertyagyújtás hol lesz? 
 
Válasz: 
 
Draskovics Balázs elnök válaszában elmondja, hogy a műsor a felállított Betlehemnél, a 
vendéglátás pedig a Faluházban lesz. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter németbányai lakos javasolja, hogy az adventi forralt bor, puncs, tea ízesítésé-
nél jó lenne az ausztriai, vagy német hagyományokat követni, színesíteni a kínálatot. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Draskovics Balázs elnök megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, és a közmeghallgatást  16 óra  52 perckor bezárja. 

 
 

Kmf. 
 
 
 

 
 

                          Draskovics Balázs                                             Kungl Ignác 
                                  elnök                                                         jkv. hitelesítő 


